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Maria Hagberg
Justerare:
Kerstin Andersson
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Vv 141/2018

§ 1 Sammanträdets öppnand e och upprop
Ordförande Gun Carlestam Lewin öppnade sammanträd et och hälsade
välkommen . Upprop genomförd es och närvaro antecknades av sekreteraren.
§ 2 Godkänn ande av dagordning
Dagordning en godkändes.
§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 4 Val av justerare
Kerstin Andersson valdes till att jämte ordförande justera protokollet.
§ 5 Information om Gruppen för välfärdsteknik
Maria Hagberg, administrat ör i Gruppen för Välfärdstelmik berättade om samt
svarade på frågor gällande Larmorgani sationen, CareLock och nattkamera.

§ 6 Ledamöternas egna frågor
Frågor från föregående sammanträde:

Ersättning för resor
Enligt "Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och
partigrupps resurserför mandatperi oden 2014/2015- 2018 samt partistöd"
ersätts resor till och från sammanträ den om reseavstånd et från den
förtroendevaldes fasta bostad överstiger sex kilometer, enkel väg. Ersättning
utgår enbart för resa som företas inom Örebro kommuns gränser.
Löner för sjuksköterskor
Gällande uppgifterna om löner i debattinlägget i N erikes Allehanda 25 febrnari
har ordf. inte någon information . Sjuksköterskor erbjuds dock under
sommaren en timlön på 360 kronor vilket ungefär motsvarar kostnaden för
sjuksköterska från bemanningsföretag. Vi kommer att bjuda in Tina
Hultkrantz, avdelningschef för hemsjukvår den till rådet under hösten.
Frågor från dagens sammanträde:

Betalnings ansvarslag en
Fråga hur det fungerar med nya betalningsansvarslagen. Enligt den information
som ordf. har fått gällande detta har det gått över förväntan. Det ska finnas
beredskap i kommunen för detta. Regionen har sagt upp platserna på Attendo
då dessa inte nyttjades.
Ekonomis kt underskott
Det har varit ett extra nämndsamm anträde gällande ekonomiska underskotte t i
vård och omsorg öster. Stadsrevisionen har riktat kritik till nämnden. Enligt
ordf. hör cirka en tredjedel av hemvården till väster, resterande till öster.
Förebyggan de området som tillhör väster samt vård- och omsorgsbo enden har
redovisat ett överskott vill,et gjort att underskotte t väster haft vägts upp av
detta. Öster har inte verksamhet er som väger upp ekonomiskt.
Hemvården är svår att planera då verksamhet en präglas av stor rörlighet, dels
vad gäller den enskildes behov och personalresurser. Svårt att nå upp till den

§ 11 Nästa möte
Nästa sammanträde är 25 september

§ 12 Avslutning
Gun Carlestam Lew.in avslutade mötet.
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btukartid som behövs för en ekonomi i balans. Kotntnun en får satntna
ersättning som externa utförare, kotntnune n har dock yttersta ansvaret vilket
kan medföra högre kostnader. Ett arbete pågår med att identifiera vad som
belastar hemvården. I kotntnand e system med LOU är det förbestäm t hur stor
del av hemvårde n som ska vara kotntnuna l respektive privat.

Rådens framtid
Ett formellt beslut gällande nämndern as indelning måste fattas. Innan dess kan
beslut om pensionär srådens framtid inte tas.
Karlslundsgården
Claes Göran har varit på möte gällande Karlslundsgården den 10 april. Har gått
igenom en checklista gällande tillgänglighet för demenssjuka. Kerstin Kellgren
arbetar med inredning och färger samt material är nu bestämt. Förändrin gar i
visningsb admtntne t har gjorts utifrån inkomna synpunkter. Nästa möte är i
augusti.
§ 7 Rapporter genomströmning USÖ och kommun ens

korttidsplatser
Månadsra pporten bifogas protokolle t.
§ 8 Ordförandes information

Vård- och omsorgs boenden
En förstudie för vård- och omsorgsb oende i Bi-ickebacken är nu planerat.
Gällande Askenäs har beslut tagits att nuvarand e byggnad ska rivas och nytt
boende ska byggas på satntna ställe. Detta innebär att hyresgästerna måste
evakueras under tiden. 2024 ska nya Askenäs vara klart.
U tbildning sdag 30 maj
Utbildnin gen kotntner handla om mänskliga rättigheter.
Sommarvistelse
Ungefär 80 personer har anmält sig till sommarvistelsen vid Hjältnargården.
Alla som har anmält sig blir uppringda av seniorlotsar som kotntner göra
urvalet.
Hemvård
Beslut har tagits att lägga ner valfrihetssystemet för omvårdna d. Upphandl ing
ska istället ske enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) Avtalet kotntner
att vara på tre år och samtliga utförare ska även ansvara för hemsjukvården,
dvs. ha egna anställda sjuksköterskor och arbetsterapeuter. LOV kotntner
finnas kvar för service och mattjänst.
Nattbem anning på vård- och omsorgs boende
Socialstyrelsen och SKL har haft olika uppfattnin gar om ökad bemannin g på
vård- och omsorgsb oenden. SKL har nu komtnit med rckotntne ndation hur
nattbema nningen bör se ut.

§ 9 Övriga frågor
Inga övriga frågor

